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SISÄYMPÄRISTÖPAVILJONKIA KOSKEVIA 
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA  
 

1 Mikä sisäympäristöpaviljonki on?  

Sisäympäristöpaviljonki on Simonkylän koulun pihapiirissä sijaitseva pieni koulurakennus, jonka sisäilma 

pyritään pitämään mahdollisimman puhtaana. Se on tarkoitettu sellaisille oppilaille, jotka eivät pysty 

käymään tavanomaista vantaalaista koulua sisäilmasta aiheutuvien merkittävien oireiden tai sairauksien 

vuoksi.  

 

2 Miksi on rakennettu oireilevia varten erillinen koulurakennus? 

Paviljongin avulla varmistetaan, että Vantaan kaupunki voi tarjota kaikille sisäilmaoireista kärsiville 

oppilailleen sopivan koulutilan.  

 

Tavalliset koulut pystyvät auttamaan sisäisin järjestelyin useimpia oireista kärsiviä oppilaita. 

Sisäympäristöpaviljonki on viimesijainen vaihtoehto vaikeimmista oireista kärsiville oppilaille, kun muut 

keinot eivät ole auttaneet. Rakennukseen sijoitetaan koko Vantaan alueelta 1.–9. luokan oppilaita, joiden 

sisäilmaoireilu ei ole helpottunut tavanomaisissa koulutiloissa monista eri toimista huolimatta. 

 

3 Miksi sisäympäristöpaviljongilla on niin kummallinen nimi? 

Nimen pitää kuvata rakennusta mahdollisimman tarkasti. Kyseessä on paviljonkirakennus eli siirrettävä 

rakennus, jonka koko sisäympäristö eli sisäilman lisäksi muut ympäristötekijät pidetään mahdollisimman 

hyvinä. Puhekielessä käytetty ilmaisu ”puhdas tila” olisi harhaanjohtava, sillä virallisella puhdastilalla 

tarkoitetaan esimerkiksi teollisuudessa käytettyjä, ISO-146441-1 standardoituja tiloja. 

Sisäympäristöpaviljongissa ei pyritä niin tiukkaan puhtauteen. 

 

4 Miten sisäilman laatu varmistetaan sisäympäristöpaviljongissa? 

Sisäilman hyvää laatua on tavoiteltu sekä rakentamisessa ja varustelussa että tilojen käytössä. Rakentajaksi 

valittiin yritys, joka on erikoistunut sisäilmaltaan laadukkaaseen rakentamiseen. Kaikissa vaiheissa on 

käytetty mahdollisimman vähäpäästöisiä materiaaleja. Rakennuksen moduulit koottiin sisätiloissa, ja 

rakentamisaikainen kosteussuojaus oli huolellista. Myös kalusteet ja tiloihin tuotavat koulumateriaalit ovat 

vähäpäästöisiä.  
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Ihmisten mukana sisälle tulevat epäpuhtaudet pyritään pitämään minimissä ohjeistamalla kaikki käyttäjät 

huolellisesti. Myös ruokahuoltoon, siivoukseen ja rakennuksen huoltoon kiinnitetään erityistä huomioita, 

esimerkiksi kemikaalien määrä pidetään vähäisenä ja käytetään hajusteettomia pesuaineita. 

 

5 Milloin oireileva oppilas siirtyy sisäympäristöpaviljonkiin?  

Paviljonki on mitoitettu 50 oppilaalle. Sisäympäristöpaviljonkiin on voitu ottaa oppilaita helmikuusta 2020 

lähtien, toistaiseksi yksikään oppilas ei ole vielä opiskellut siellä.  

Monien merkittävistä sisäilmaoireista kärsivien oppilaiden ja huoltajien kanssa on keskusteltu 

mahdollisuudesta siirtyä sisäilmapaviljonkiin, jos aiemmat toimenpiteet eivät tuota hyvää tulosta. Jokaisen 

oppilaan tilanne on yksilöllinen ja sen myötä myös tukitoimet ovat yksilöllisiä. Terveydentila voi heikentyä 

tai parantua, jolloin tukitoimia säädetään tarpeen mukaan. 

Tämän talven aikana lähes kaikki oireilusta kärsivät oppilaat ovat pystyneet jatkamaan koulunkäyntiä 

omassa koulussaan erilaisten järjestelyjen jälkeen. Tarvittaessa on auttanut siirtyminen toiseen 

vantaalaiseen kouluun. 

Sisäympäristöpaviljonkiin siirtyminen vaatii koko perheeltä sitoutumista moniin rajoituksiin muun muassa 

kemikaalien ja hajusteiden käytössä sekä lemmikkieläimistä luopumiseen. Helmikuun 2020 loppuun 

mennessä ei ole vielä yksikään perhe päätynyt tähän ratkaisuun. Jatkamme keskusteluja ja seuraamme 

tilannetta. 

Perhe, koulu ja terveydenhoito pyrkivät yhdessä löytämään hyvän ratkaisun tilanteeseen. On kaikkien 

yhteinen onnistuminen, kun lapsi pystyy jatkamaan omassa koulussa, omassa yhteisössään, omien 

kavereiden kanssa. 

 

6 Voiko muista kunnista tulla oppilaita Vantaan sisäympäristöpaviljonkiin? 

Asiaa ei ole vielä selvitetty laajemmin eikä ratkaisua tehty.   

 

7 Miksi Simonkylä valittiin sisäympäristöpaviljongin sijaintipaikaksi? 

Paikan valinnassa ratkaisevaa oli helppo saavutettavuus joukkoliikenteellä koko kaupungista: Leinelän 

asemalta noin kilometrin kävelymatka koululle. Simonkylän koulun pihapiirissä oli myös tilaa 

uudisrakennukselle. 

 

8 Onko sisäilmapaviljonki esteetön? 

Sisäilmapaviljonki on rakennettu esteettömäksi. 

 


